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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-05-26                                                                              
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

                                                                     Tingshuset, Kopparberg                                       Tid: 08.30 – 12.20       
     13.20 – 16.40 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 
Ingemar Javinder (S) 

 Gert Stark (S) 
Wiveca Stopp (S), tjänstgörande ersättare §§ 105-124 
Pirjo Nilsson (S) 
Astrid Dahl (V)  
Hans Hedborg (C) 
Sivert Bäck (C) 
Ulf Hilding (M) 
Oskar Martinsson (KFL) 
Hendrik Bijloo (KFL), tjänstgörande ersättare 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Tommy Larserö, kommunchef  
Bo Wallströmer, ekonomichef §§ 105-126 
Charlotte Dahlbom, socialchef §§ 105, 110-141 
Anders Nordlund, bildningschef §§ 109-141 
Linnéa Hedkvist, folkhälsostrateg § 105 
                          , Projektgruppen för Kulturglimtar 2010 § 106 
                          , Projektgruppen för Kulturglimtar 2010 § 106 
                          , Projektgruppen för Kulturglimtar 2010 § 106 
Stefan Sädbom, projektledare Bergskraft § 109 
Tomas Larsson, näringslivsutvecklare §§ 109-110 

Utses att justera Ingemar Javinder 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret   2010-06-03 
 
Under- 
skrifter 

 
Sekreterare       ………………………………………………………………………….. 
 Anders Andersson 

Paragrafer: 105–141 

  
 
Ordförande        …………………………………………………………………………. 
 Ewa-Leena Johansson 

 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 
 Ingemar Javinder 

 

   ANSLAG/BEVIS           
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ              Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2010-05-26 
Datum för 
anslags uppsättning 2010-06-03 Datum för 

anslags nedtagande    2010-06-28 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
  Anders Andersson 
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Ks § 105 
Au § 78   Dnr KS 140/2010 010 
 

 
Välfärdsbokslut 2009 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt de kommunala verksamheterna 
att analysera presenterat resultat i välfärdsbokslutet. Därtill uppdra åt 
folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist att i framtida välfärdsbokslut beakta 
vad som framgår av Ulf Hildings (M) tilläggsyrkande. Vidare uppdra åt 
budgetberedningen att utveckla välfärdsbokslutet med avsikt att 
inbegripa det i kommunens årsredovisning. Slutligen föreslås kommun-
fullmäktige besluta att godkänna välfärdsbokslutet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att revideringar i möjligaste mån genomförs 
av välfärdsbokslutet 2009 enligt Ulf Hildings (M) tilläggsyrkande innan 
ärendet behandlas av kommunfullmäktige. 
 
Yrkande 
Ulf Hilding (M) yrkar i ett tilläggsyrkande att redaktionella förändringar 
och omdispositioner genomförs i välfärdsbokslutet enligt bilaga 1. 
 
 
Ärendet 
 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist presenterar Ljusnarsbergs kommuns 
välfärdsbokslut för år 2009. 
 
 
 
Au § 78 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist har inkommit med ett förslag till 
välfärdsbokslut för år 2009 i form av ett arbetsmaterial. Slutgiltigt 
förslag kommer att presenteras i samband med kommunstyrelsens 
sammanträde den 26 april 2010. 
 
_________ 
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Ks § 106   
 

 
Information, Kulturglimtar samt Framtidens kultur 

Kommunstyrelsen beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
 
ÄRENDET 
 
                                         , Projektgruppen för Kulturglimtar 2010 
informerar om kulturprojektet Kulturglimtar – en kulturrunda i 
Ljusnarsbergs kommun den 3-4 juli 2010. Projektet utgörs av en 
kulturrunda där under helgen 3-4 juli 2010 konstnärer, hantverkare, 
poeter, dansare, sångare med flera i kommunen med omnejd visar upp 
sitt kulturella arbete. 
 
                        informerar om arbetet i gruppen Framtidens kultur. 
 
_________ 
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Ks § 107 
Au § 74 
Su § 86 
Bus § 32  Dnr KS 014/2010 042  
 

 
Ekonomisk rapport 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer föredrar den ekonomiska rapporten. 
Kommunen har för närvarande 29,5 miljoner kronor i likvida medel. 
 
 
 
Au § 74 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer rapporterar att resultatprognos per den  
30 april 2010 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för 
verksamheterna inom allmänna utskottet för år 2010 med  
335 000 kronor. Fördelat på ekonomiska ansvarsområden finns 
följande prognos netto för år 2010. 
 
Ansvar Netto, 

prognos/budget, 
tkr 

Kommunchef (101-102) - 588 
Ekonomichef (110-111) 140 
Utvecklingssekreterare (120) 0 
Projektledare Bergskraft (121) 0 
Kommunsekreterare (122) 102 
Kostchef (140) 10 
Rektor Lärcentrum/Komvux (160) 0 
Summa - 335 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  5 (55) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-05-26 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
 
 
Följande ekonomiskt utfall, med riktpunkten 33,3 procent, kan noteras per 
den 30 april 2010: 
 

An- Netto (tkr)     
svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 
  2010 budget mot 2010   
   periodbudget   
101-102 7 210 5 994 - 1 216 18 312 39,4 
110-111 5 893 11 886 5 993 35 889 16,4 
120 239 371 133 1 114 21,4 
121 2 354 - 23 - 2 378 0 0,0 
122 1 000 950 - 50 2 898 34,5 
140 1 590 471 - 1 119 1 622 98,0 
160 1 739 1 207 - 532 3 745 46,4 
Summa 20 024 20 856 - 831 63 581 31,5 

 
Inom ansvar 101-102 Kommunchef beror befarat underskott på 
personalomsättning som medför kostnader samt justering av 
lönenivåer. Hyra och elkostnader för kommunkontoret är högre än 
budgeterat. Vidare finns kostnader för ej budgeterad inhyrd personal i 
form av utredningsresurs.  
 
Beräknat överskott på ansvar 110-111 Ekonomichef kan härledas till att 
endast 75 procent av kommunstyrelsens disponibla medel förväntas 
användas. Budgeterad lönepott beräknas generera ett visst överskott. 
Obudgeterad kostnad är installation av godkänt brandskydd i enlighet 
med försäljning av Ljusnarsbergs Industrifastighetsaktiebolag (LIFAB). 
 
Ansvar 120 Utvecklingssekreterare beräknar ingen avvikelse från 
budget. Avtalet rörande turistbyrån löper ut under året med möjlighet 
att nyttja ett optionsår. 
 
Ansvar 121 Projektledare Bergskraft beräknar ingen avvikelse från 
budget under året. Förlängning av projektet är aktuellt. 
 
Överskott på ansvar 122 Kommunsekreterare beror bland annat på att 
inga beredningar skall tillsättas under året enligt kommunfullmäktige-
beslut. Överförmyndarverksamheten beräknas ge ett underskott i 
förhållande till budget. 
 
På grund av chefsbyte för ansvar 160 Rektor Lärcentrum/Komvux har 
ingen budgetprognos upprättats. 
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Likviditeten för kommunen var den 11 april 2010 18,6 miljoner 
kronor. Därutöver fanns 21 miljoner kronor placerade i diverse 
obligationer. 
 
Upphandling av ombyggnation av kök Kyrkbacksskolan har 
genomförts. Kostnaden är 1 720 000 kronor, vilket är 570 000 kronor 
mer än kalkylerad kostnad. 
 
Om- och tillbyggnad av Koppargården pågår. Avtal med Riksbyggen 
har ingåtts och lån upphandlats. 
 
Projektledare för uppförande av lagerbyggnad har upphandlats. Avtal 
med blivande hyresgäst är under förhandling och bolag under 
bildande. 
 
Den officiella befolkningsstatistiken visar på en minskning av 
kommuninvånarantalet första kvartalet 2010 med 46, varav flyttnettot 
är minus 24 och födelsenettot minus 22, sju födda och 29 avlidna. 
Befolkningsminskningen motsvarar cirka två miljoner kronor i lägre 
intäkter. 
 
 
 
Su § 86  
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom rapporterar att resultatprognos per den  
30 april 2010 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för 
förvaltningen för år 2010 med 1 778 000 kronor. Fördelat på ekonomiska 
ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2010. 
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Ansvar Netto, 

prognos/budget, 
tkr 

Socialchef (410) 0 
Enhetschef, Individ- och familjeomsorg (420) 300 
Enhetschef, Äldre- och handikappomsorg och LSS (430) - 1 274 
Enhetschef, Äldreomsorg (440) 0 
Enhetschef, Äldreomsorg (450) - 1 904 
Enhetschef, Äldreomsorg Koppargården (460) 400 
Enhetschef, Sjuksköterskor (470) 300 
Enhetschef, Rehab (480) 400 
Summa - 1 778 
 
Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 33,3 procent, kan noteras per 
den 30 april 2010: 
 

An- 
Netto 
(tkr)  

 
  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 
  2010 budget mot 2010   
   periodbudget   
410  1 017 2 147 1 131 6 611 15,4 
420 3 971 4 157 186 12 620 31,5 
430 6 184 5 209 - 975 15 626 39,6 
440 3 531 3 757 226 11 271 31,3 
450 6 692 5 734 - 958 17 202 38,9 
460 6 297 6 804 507 20 412 30,8 
470 1 584 1 799 215 5 397 29,4 
480 652 1 122 470 3 367 19,4 
Summa 29 928 30 729 802 92 506 25,2 

 
Inom ansvar 410 Socialchef har inte stimulansmedel från Socialstyrelsen 
motsvarande 1 293 000 kronor ännu tagits i anspråk. Översyn av taxor och 
avgifter kommer att göras gemensamt i norra länsdelen. 
 
Beträffande ansvar 420 Individ- och familjeomsorgen uppvisar 
försörjningsstöd ett underskott mot periodbudget på 214 000 kronor. 
Kostnaden för försörjningsstöd har dock minskat med 270 000 kronor 
gentemot motsvarande period förra året. Överskott mot budget finns på 
408 000 kronor gällande institutionsvård för barn och ungdomar samt 
familjehem. 
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Ansvar 430 LSS och handikappomsorg uppvisar ett underskott i förhållande 
till budget beroende på ej fakturerade hyror för april vad gäller 
gruppboendena samt ej bokförd ersättning på 175 000 kronor från 
Försäkringskassan. Ökat personalbehov under natten samt ökade kostnader 
för placering i externat har förorsakat underskott i förhållande till budget. 
 
Prognostiserat överskott inom 440 Solgården kan härledas till matservice. 
 
Ansvar 450 Hemtjänst och Treskillingen uppvisar ett underskott som orsakas 
av större personalkostnader inom hemtjänsten än budgeterat. Kostnaderna för 
sjuklöner och vikarier är höga för verksamheten. Kostnaderna inbegriper 
avgångsvederlag med 400 000 kronor. Hemtjänsten skall omorganiseras, 
nattorganisationen utredas och planeringssystemet TES börja tillämpas. 
 
I rapporten för ansvar 460 Koppargården finns ej matkostnader för mars och 
april, cirka 300 000 kronor, bokförda. Antalet boende har successivt minskat 
till 41 medförande anpassad personalbemanning till detta antal boende vilket 
minskar personalkostnaderna. 
 
Överskottet inom ansvar 470 Sjuksköterskor beror på större 
personalminskning än budgeterat samt att stimulansmedel ej använts. 
 
Överskottet inom ansvar 480 Rehab beror på minskad bemanning. 
 
 
 
Bus § 32  
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Bildningschef Anders Nordlund rapporterar att resultatprognos per den  
30 april 2010 visar på ett underskott i förhållande till budgeten för 
förvaltningen för år 2010 med 840 000 kronor. Fördelat på ekonomiska 
ansvarsområden finns följande prognos netto för år 2010. 
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Ansvar Netto, 

prognos/budget, 
tkr 

Bildningschef (510) - 870 
Rektor förskola (520) - 100 
Förskolor (521-523) 0 
Rektor Garhytteskolan (542) - 110 
Rektor Kyrkbacksskolan år 3-5 (543) - 440 
Rektor Kyrkbacksskolan år 6-9 (544) 680 
Musikledare (560) 0 
Summa - 840 
 
Följande ekonomiska utfall, med riktpunkten 33 procent, kan noteras per den 
30 april 2010: 
 
 

An- 
Netto 
(tkr)  

 
  

svar Utfall Period- Avvikelse Budget % 
  2010 budget mot 2010   
   periodbudget   
510  13 466 12 009 - 1 457 36 136 37 
520 189 19 - 170 146 0 
521-523 3 890 3 694 - 196 11 340 34 
542 2 874 2 339 - 534 7 163 40 
543 2 122 1 784 - 339 5 514 38 
544 6 339 7 380 1 041 22 503 28 
560 416 401 - 14 1 246 33 
Summa 29 295 27 626 - 1 669 84 048 35 

 
Ansvar 510 Bildningschef innehåller en kostnad för år 2009 gällande 
skolskjutsar med 400 000 kronor. Vidare ett beräknat underskott i 
förhållande till budget vad gäller köp av verksamhet i enskild verksamhet 
med 470 000 kronor 
 
Beträffande ansvar 520 Rektor förskola beräknas intäkterna från avgifterna 
bli 100 000 kronor mindre än budgeterat. 
 
Beträffande ansvar 521-523 Förskolor kommer personalreduceringar att ge 
effekt från och med juli. 
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Ansvar 542 Garhytteskolan saknar intäkter från Migrationsverket för 
första kvartalet 2010 gällande verksamheten förberedelseklass. Vidare 
belastas ansvaret av utbetalning av sjuklön till personal som är 
utförsäkrad från Försäkringskassan. Fritidshemsverksamheten uppvisar 
ett underskott beroende på att personalreduceringar tidsmässigt ej kunnat 
genomföras som beräknat. 
 
Underskott, ansvar 543 Rektor Kyrkbacksskolan år 3-5, avser 
undervisning, personalreduceringar beräknas ge effekt från och med 
september. 
 
Inom ansvar 544 Kyrkbacksskolan år 6-9 kommer personalreduceringar 
att ge effekt från och med september. 
 
_________ 
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Ks § 108 
Au § 75  Dnr KS 055/2010 042 
 

 
Ekonomisk rapport, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 75 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 
 
 
Ärendet 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har den 5 maj 2010 
inkommit med ekonomisk rapport avseende perioden  
1 januari–30 april 2010. Rapporten avser såväl förvaltningslokaler 
som övriga lokaler. 
 
_________ 
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Ks § 109   
 

 
Information, Projekt Bergskraft Bergslagen 

Kommunstyrelsen beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
 
ÄRENDET 
 
Projektledare Stefan Sädbom, Projekt Bergskraft Bergslagen informerar 
om den aktuella situationen inom projektet. 
 
_________ 
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Ks § 110 
Au § 73  Dnr KS 113/2010 001 
 

 
Förslag till etablering av arbetsmarknadsenhet 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
 
Au § 73 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

• att starta upp ”Ljusnarsbergs VUXAM” (vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsenhet) snarast möjligt, 

• att verksamheten läggs under bildningsutskottet med 
bildningschefen som verksamhetschef samt verksamhet enligt 
föreliggande förslag, 

• att verksamheten skall utvärderas senast den 31 augusti 2011 
avseende resultat, metod samt ställningstagande huruvida 
försörjningsstöd skall övergå till Ljusnarsbergs VUXAM eller 
ej, 

• att enheten finansieras inom ramen för nuvarande budget, 
samt 
a) att Ljusnarsbergs VUXAM finansieras genom att individ- 

och  familjeomsorgen finansierar med medel motsvarande 
0,5 årsarbetare från budgetens försörjningsstöd, avsett för 
praktiksamordnare eller motsvarande befattning 

b) att övrig finansiering sker genom bidrag som söks till 
enheten enligt budget, 

• att verksamheten informerar förenings- och näringsliv om 
förutsättningarna för ett samarbete, samt 

• att Ljusnarsbergs VUXAM initierar en samverkan med andra 
organisationer, projekt etcetera som exempelvis EU-projektet 
”Samverkan inom Sofint” (SAMS). 
 

 
Ärendet 
 
Kommunchef Tommy Larserö och näringslivsutvecklare Tomas 
Larsson har inkommit med förslag till organisering av en 
arbetsmarknadsenhet inom kommunen.  
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Arbetsmarknadsenheten skall erbjuda ett aktivt stöd i form av praktik, 
sysselsättning eller studier till personer som tillfälligt befinner sig 
utanför arbetsmarknaden och är eller riskerar att bli beroende av 
försörjningsstöd. Syftet är att stärka individens förmåga till egen 
försörjning och minska utanförskapet. 
 
Kommunchef Tommy Larserö och näringslivsutvecklare Tomas 
Larsson föreslår i skrivelsen kommunstyrelsen besluta 
 

• att starta upp ”Ljusnarsbergs VUXAM” (vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsenhet) snarast möjligt, 

• att verksamheten läggs under bildningsutskottet med 
bildningschefen som verksamhetschef samt verksamhet enligt 
föreliggande förslag, 

• att verksamheten skall utvärderas senast den 31 augusti 2011 
avseende resultat, metod samt ställningstagande huruvida 
försörjningsstöd skall övergå till Ljusnarsbergs VUXAM eller 
ej, 

• att enheten finansieras inom ramen för nuvarande budget, 
samt 
a) att Ljusnarsbergs VUXAM  finansieras genom att 

individ- och  familjeomsorgen finansierar med medel 
motsvarande 0,5 årsarbetare från budgetens 
försörjningsstöd, avsett för praktiksamordnare eller 
motsvarande befattning 

b) att övrig finansiering sker genom bidrag som söks till 
enheten enligt budget. 

 
_________ 
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Ks § 111  Dnr KS 117/2010 042 
 
Verksamhetsuppföljning av Bergslagens Kommunalteknik (BKT) per

 

 
den 31 mars 2010 samt prognos för år 2010  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsuppföljningen. 
 
 
 
Ärendet 
 
Vid sammanträde i direktionen för Bergslagens Kommunalteknik (BKT) 
den 23 april 2010, § 18 presenterades en verksamhetsuppföljning per den 
31 mars 2010 samt en prognos gällande det ekonomiska resultatet för 
2010. Prognosen uppvisar ett befarat underskott i förhållande till budget 
med 5,1 miljoner kronor. 
 
_________ 
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Ks § 112 
Ks § 56 
Au § 34 
Su § 27 
Bus § 1   Dnr KS 013/2010 042 
 

 
Årsredovisning 2009 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter revisorernas hörande godkänna 
föreliggande reviderade årsredovisning. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomiavdelningen har sammanställt en reviderad årsredovisning för år 
2009 för Ljusnarsbergs kommun utifrån påpekanden som inkommit från 
revisorerna. 
 
 
 
 
Ks § 56 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter revisorernas hörande godkänna 
föreliggande årsredovisning. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

 

Den ekonomiska årsredovisningen för Ljusnarsbergs kommun år 2009 
godkänns samt överlämnas till revisorerna för granskning och därefter till 
kommunfullmäktige. 

 
Ärendet 
 
Ekonomiavdelningen har sammanställt en årsredovisning för 
Ljusnarsbergs kommun utifrån den ekonomiska redovisningen för år 
2009. 
  
Årsredovisningen innehåller en beskrivning av kommunens verksamhet 
och ekonomi under år 2009. Beskrivningen på kommunnivå omfattar  
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förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansierings-
analys.  

Enligt kommunallagen skall årsredovisningen lämnas till kommun- 
fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter 
det år som redovisningen avser. 

Verkställande direktör Lars Westlund presenterar årsredovisning för 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. 

  

 
Ekonomichef Bo Wallströmer redovisar verksamhetsberättelse för allmänna 
utskottet, kommunen och koncernen. 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson redovisar verksamhetsberättelse 
för bildningsutskottet. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom redovisar verksamhetsberättelsen för sociala 
utskottet. 
 
Verksamheternas redovisningar kommer att ligga till grund för arbetet med 
budget 2011. 
 
 
 
Au § 34 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Enligt kommunallagen skall årsredovisningen överlämnas till kommun- 
fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året 
efter det år som redovisningen avser.
 

  

Ekonomichef Bo Wallströmer informerar om arbetet med årsredovisning 
för 2009. 
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Su § 27 
 
Sociala utskottets beslut 
 
Godkänner årsredovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom informerar om preliminärt bokslut för år 2009. 
Prognostiserat utfall är ett underskott i förhållande till budget med 4 280 000 
kronor enligt nedan. 
 

An- Netto    
svar Utfall tkr Budget tkr % Resultat tkr 
  2009 2009   utfall/budget 
410  5 911 6 403 92 492 
420 13 399 12 151 110 - 1 248 
430 16 332 16 664 98 332 
440 11 854 11 639 102 - 215 
450 22 357 21 018 106 - 1 339 
460 27 375 25 073 109 - 2 302 
Summa 97 228 92 947 105 - 4 280 

 
Ansvar 
410 Socialchef 
420 Individ- och familjeomsorg 
430 LSS och handikappomsorg 
440 Äldreomsorgen Solgården/Heden 
450 Äldreomsorgen Treskillingen och hemtjänsten 
460 Äldreomsorgen Koppargården 
 
 
 
Bus § 1 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Godkänner årsredovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. 
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Ärendet 
 
Tillförordnad bildningschef Tomas Larsson informerar om 
preliminärt bokslut för år 2009. Prognostiserat utfall är ett underskott 
i förhållande till budget med 978 000 kronor enligt nedan. 
 

An- Netto    
svar Utfall tkr Budget tkr % Resultat tkr 
  2009 2009   utfall/budget 
510 37 593 37 065 101 -528 
520 -288 -329  -41 
521-523 13 744 13 009 106 -735 
542 8 646 8 528 101 -118 
543 6 288 5 475 115 -813 
544 21 229 22 414 95 1 185 
560 1 247 1 319 95 72 
Summa 88 458 87 481 101 -978 

 
Ansvar 
510 Bildningschef 
520 Rektor förskola 
521-523 Förskolor 
542 Garhytteskolan 
543 Kyrkbacksskolan år 3-5 
544 Kyrkbacksskolan år 6-9 
560 Musikledare 
 
_________ 
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Ks § 113 
Au § 76  Dnr KS 146/2010 042 
 

 
Årsredovisning 2009, Regionförbundet Örebro 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i  
Regionförbundet Örebro ansvarsfrihet i enlighet med förslag i 
revisionsberättelsen samt godkänner årsredovisning för Regionförbundet 
Örebro avseende år 2009. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknas att Ewa-Leena Johansson (S), Wiveca Stopp (S),  
Hans Hedborg (C) och Ulf Hilding (M) icke deltar i behandlingen av 
ärendet och beslutet. 
 
 
 
Au § 76 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja kommunens 
ledamöter i Regionförbundet Örebro ansvarsfrihet i enlighet med 
förslag i revisionsberättelsen samt godkänna årsredovisning för  
Regionförbundet Örebro avseende år 2009. 
 
 
Ärendet 
 
Årsredovisning för år 2009 har upprättats för Regionförbundet 
Örebro innehållande beskrivning av regionförbundets verksamhet och 
ekonomiska resultat för aktuellt verksamhetsår. Regionförbundets 
ekonomiska resultat för år 2009 uppgår till ett överskott av  
2 274 000 kronor.  
 
Gert Stark (S) föreslår i en skrivelse daterad den 6 maj 2010 att 
kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i  
Regionförbundet Örebro ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 samt 
godkänner årsredovisningen. 
 
_________ 
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Ks § 114 
Au § 77 Dnr KS 135/2010 042 
 
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport 2009,

 

 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beviljar kommunens ledamöter i 
förbundsdirektionen ansvarsfrihet i enlighet med revisionsberättelsen 
för verksamhetsåret 2009 samt godkänner årsredovisningen för 
detsamma. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknas att Pirjo Nilsson (S) och Hans Hedborg (C) icke deltar i 
behandlingen av ärendet och beslutet. 
 
 
 
Au § 77 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja kommunens 
ledamöter i förbundsdirektionen ansvarsfrihet i enlighet med 
revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2009 samt godkänner 
årsredovisningen för detsamma. 
 
 
Ärendet 
 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med 
årsredovisning, revisionsberättelse och revisionsrapport för år 2009. 
Sammantaget visar driftredovisningen på ett överskott 2009 med 
1 134 000 kronor. 
 
Direktionen i BKT beslutade vid sammanträde den 23 april 2010,  
§ 17 begära beslut om ansvarsfrihet hos kommunfullmäktige i 
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. 
 
_________ 
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Ks § 115 
Au § 79  Dnr KS 125/2010 107 
 
Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 2009,

 

  
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 
kommunens ombud vid bolagsstämman direktiv att bevilja styrelsen och 
verkställande direktören vid Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
ansvarsfrihet i enlighet med förslag i revisionsberättelsen och godkänna 
årsredovisning för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag avseende 
räkenskapsåret 2009 samt godkänna styrelsens förslag till disposition av 
årets resultat. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknas att Ingemar Javinder (S) icke deltar i behandlingen av 
ärendet och beslutet. 
 
 
 
Au § 79 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 
kommunens ombud vid bolagsstämman direktiv att bevilja styrelsen och 
verkställande direktören vid Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
ansvarsfrihet i enlighet med förslag i revisionsberättelsen och godkänna 
årsredovisning för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag avseende 
räkenskapsåret 2009 samt godkänna styrelsens förslag till disposition av 
årets resultat. 
 
 
Ärendet 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har inkommit med 
årsredovisning för räkenskapsåret 2009. LFAB:s ekonomiska resultat för 
år 2009 uppgår till ett överskott av 1 191 000 kronor. Därutöver har 
auktoriserad revisor Torbjörn Evaldsson, Grant Thornton AB, inkommit 
med revisionsberättelse och lekmannarevisor Rune Andersson med 
granskningsrapport. 
 
_________ 
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Ks § 116 
Au § 80  Dnr KS 125/2010 107 
 

 
Ägardirektiv, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till ägardirektiv 
för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag med ändringen att § 4 punkt g får 
lydelsen ”varje månad avge rapport om uthyrningsläget” och § 9 
kompletteras med texten ”Möjligheten skall finnas att efter erforderliga 
beslut dela ut vinst till ägarna”. Vidare att kommunfullmäktige beslutar 
uppdra åt ekonomichefen att revidera ägardirektiven inför 2011 utifrån 
förslag i revisionsrapporten ”Översiktlig granskning av hur 
kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll”.  
 
Yrkanden 
Ulf Hilding (M) yrkar i ett ändringsyrkande att § 4 punkt g får följande 
lydelse ”varje månad avge rapport om uthyrningsläget” samt att § 9 
kompletteras med texten ”Möjligheten skall finnas att efter erforderliga 
beslut dela ut vinst till ägarna”. 
 
Hendrik Bijloo (KFL) yrkar i ett ändringsyrkande att de ekonomiska 
målen skall uppges till en soliditet med 20 procent och en 
skuldsättningsgrad/belåningsgrad med 80 procent. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ulf Hildings yrkande rörande 
ändring i § 4 punkt g samt komplettering av § 9 och allmänna utskottets 
förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt  
Ulf Hildings ändringsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på Hendrik Bijloos yrkande rörande mål 
om en soliditet med 20 procent samt en skuldsättningsgrad/belåningsgrad 
med 80 procent och allmänna utskottets förslag. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. 
 
 
Au § 80 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande 
förslag till ägardirektiv för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. 
Vidare att kommunstyrelsen beslutar uppdra åt ekonomichefen att 
revidera ägardirektiven inför 2011 utifrån förslag i revisionsrapporten 
”Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin 
förvaltningskontroll”. 
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Ärendet 
 
Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen 6 kap 1 § uppsiktsplikt 
över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunalt ägt aktiebolag. 
Uppsiktsplikten upprätthålls bland annat genom ägardirektiv. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med förslag till 
reviderade ägardirektiv för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
(LFAB) där föreslagna ändringar avser §§ 3, 4 och 9, det vill säga 
kommunens direktivrätt, kommunens insyn och ekonomiska mål. 
 
Vad avser kommunens direktivrätt, § 3, görs ett förtydligande av att 
direktiven kan ställas via enskilda beslut eller i samband med att 
kommunfullmäktige fastställer kommunens budget. 
 
Angående kommunens insyn, § 4, ges direktivet att LFAB skall 
upprätta en bostadsförsörjningsplan vilken skall revideras när behov 
föreligger.  
 
Beträffande ekonomiska mål föreslås följande (nuvarande mål inom 
parentes): 
 
Soliditet 35 procent (20 procent) 
Resultat Minst en procent av omsättningen (två 

procent av omsättningen) 
Skuldsättningsgrad/ 
belåningsgrad 65 procent (85 procent) 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 juni 2008,  
§ 34 uppdra åt ekonomichef Bo Wallströmer att revidera 
ägardirektiven utifrån förslag i revisionsrapporten ”Översiktlig 
granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll”. 
Då LFAB är föremål för en större förändring och alla konsekvenser 
av detta ej går att förutse, föreslås att en grundlig revidering av 
ägardirektiven i koordination med bolagsordningen skall anstå till 
2011. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till ägardirektiv för 
LFAB. 
 
Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att uppdra åt 
ekonomichefen att revidera ägardirektiven inför 2011 utifrån ovan 
nämnda revisionsrapports förslag. 
 
_________ 
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Ks § 117  Dnr KS 166/2010 046   
 
Årsredovisningar och förvaltningsberättelser, stiftelser administrerade av

 

 
kommunen     

Kommunstyrelsens beslut 
 
Årsredovisningarna och revisionsberättelserna för Stiftelsen 
Ljusnarsbergs kommuns skolsamfond, Stiftelsen Karl-Gunnar Erikssons 
donationsstiftelse och Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns socialsamfond 
godkänns och undertecknas. Vidare beslutas att tillämpa ändrad 
utdelningsform i det att utdelning sker utifrån avkastning året före 
utdelningsåret. Slutligen uppdras åt kommunledningsgruppen att se över 
arbetet med samfonder och stiftelser. 
 
 
Ärendet 
 
Ekonomiavdelningen har inkommit med förvaltningsberättelser och 
årsredovisningar gällande Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns 
skolsamfond, Stiftelsen Karl-Gunnar Erikssons donationsstiftelse och 
Stiftelsen Ljusnarsbergs kommuns socialsamfond. 
 
_________ 
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Ks § 118  Dnr KS 159/2010 041 
 

 
Medlemsfinansiering 2011 av Regionförbundet Örebro 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna förslaget till medlemsfinansiering 
2011 till budgetberedningen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson har inkommit med 
skrivelse daterad den 15 maj 2010 i vilken anges att Regionförbundet 
Örebro genom sin styrelse föreslagit att medlemsfinansiering för år 2011 
skall höljas med två procent, vilket för Ljusnarsbergs kommun innebär en 
ökad avgift med 7 062 kronor till sammantaget 425 964 kronor. 
 
I skrivelsen föreslås kommunstyrelsen besluta att överlämna förslaget till 
medlemsfinansiering av Regionförbundet Örebro 2011 till  
budgetberedningen. 
 
_________ 
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Ks § 119  Dnr KS 159/2010 041 
 

 
Förslag till budgetprocess för 2011 års budget 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta ekonomichef Bo Wallströmers förslag 
rörande budgetberedningens sammansättning och organisering samt anta 
föreliggande förslag till tidplan för budgetprocessen. 
 
Yrkande 
Oskar Martinsson (KFL) yrkar att budgetberedningen skall utgöras av 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendet 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 
17 maj 2010 innehållande förslag till budgetprocess för arbetet med 2011 
års budget. I skrivelsen föreslås budgetberedningens sammansättning och 
organisation enligt följande: 
 

1. Allmänna utskottet förstärkt med en representant för de partier 
representerade i kommunfullmäktige som ej är representerade i 
allmänna utskottet (V, M och SD) samt respektive 
utskottsordförande utgör budgetberedningen. 

2. På tjänstemannanivå skall kommunchef, ekonomichef, 
kommunsekreterare och förvaltningschefer ingå. I tidsplanen 
anges de tillfällen när representant för Bergslagens 
Kommunalteknik (BKT) och Bergslagens miljö- och byggnämnd 
(BMB) bör närvara. I övrigt kallas berörda tjänstemän vid behov. 

3. Ur beredningen kan mixade grupper (politiker/tjänstemän) kunna 
sättas samman för att djupdyka i specifika frågor. 

4. Budgetberedningens möten dokumenteras genom 
minnesanteckningar. 

 
Bilagt skrivelsen finns förslag till tidsplan över budgetprocessen. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta att 
fastställa budgetberedningens sammansättning och organisation enligt 
förslaget samt att fastställa tidplan för Budget 2011 och flerårsplan 2012-
2013 enligt förslaget. 
 
_________ 
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Ks § 120  Dnr KS 145/2010 106 
 

 
Förslag till ny förbundsordning, Bergslagens Kommunalteknik (BKT) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till ny förbundsordning 
för Bergslagens Kommunalteknik.  
 
 
Kommunstyrelsen beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunstyrelsens ordförande  
Ewa-Leena Johansson (S) att kontakta Bergslagens Kommunalteknik 
med förfrågan om deras handläggning av från Ljusnarsbergs kommun 
lämnade synpunkter på tidigare presenterat förslag till förbundsordning. 
Ewa-Leena Johansson skall efter erhållande av svar, delge gruppledarna 
för de politiska partierna detta. 
 
 
Ärendet 
 
Förslag till ny förbundsordning presenterades för direktionen i 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) vid sammanträde den  
23 april 2010, § 20. Vid detta tillfälle beslutade direktionen att efter 
smärre ändringar anta föreliggande förslag till reviderad förbundsordning 
för BKT, att den reviderade förbundsordningen beräknas börja gälla den  
1 juli 2010 samt att förslaget skulle sändas vidare till medlems-
kommunernas kommunfullmäktige för beslut senast den  
29 juni 2010. 
 
_________ 
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Ks § 121 
Au § 83  Dnr KS 120/2010 164 
 

 
Ansökan om ekonomiskt stöd för 2010, Bergslagens civilförsvarsförening  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avslår ansökan. 
 
 
 
Au § 83 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Bergslagens civilförsvarsförening har inkommit med ansökan daterad 
den 15 april 2010 om ekonomiskt stöd från kommunen motsvarande  
en krona per kommuninvånare. 
 
Kommunchef Tommy Larserö föreslår i ett yttrande daterat den  
3 maj 2010 att ansökan avslås. 
 
_________ 
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Ks § 122 
Bus § 33 Dnr KS 155/2010 710  
 
Förslag till reviderad taxa och bestämmelser för barnomsorg och

 

 
skolbarnsomsorg  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till Taxa och 
bestämmelser rörande barnomsorg och skolbarnsomsorg. 
 
 
 
Bus § 33 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Bildningsutskottet beslutar att, efter erforderliga redaktionella ändringar, 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande 
förslag till Taxa och bestämmelser rörande barnomsorg och 
skolbarnsomsorg. 
 
 
Ärendet 
 
Bildningschef Anders Nordlund presenterar förslag till reviderad taxa och 
bestämmelser rörande barnomsorg och skolbarnsomsorg. Förslaget har 
utarbetas av utredare Thomas Norman utifrån befintlig taxa och anvisningar 
rörande barnomsorg och skolbarnomsorg. Revideringen föranleds bland 
annat av att från och med den 1 juli 2010 har treåringar laglig rätt till allmän 
förskola med 525 timmar per år. 
 
Förslaget innehåller följande fem förändringar i förhållande till befintlig taxa 
och anvisningar. 
 

• Regelverket får namnet Taxa och bestämmelser rörande barnomsorg 
och skolbarnsomsorg istället för Taxa och anvisningar rörande 
barnomsorg och skolbarnsomsorg. 

• Treåringar ges rätt till allmän förskola. 
• Vistelsetiden för barn till arbetslösa, föräldrar lediga enligt 

föräldraledighetslagen för vård av annat barn samt barn i allmän 
förskola, de så kallade 15-timmarsbarnen, anges till 15 timmar i 
veckan istället för fem dagar à tre timmar. 

• Rektor beslutar om vistelsetidens förläggning av så kallade  
15-timmarsbarn istället för fastlagda tider måndag-fredag  
klockan 08.15-11.15 eller 13.00-16.00. 

• Bildningschefen kan besluta om avsteg från bestämmelserna om 
särskilda skäl föreligger. 
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Bildningschef Anders Nordlund föreslår bildningsutskottet föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag 
till Taxa och bestämmelser rörande barnomsorg och skolbarnsomsorg. 
 
_________ 
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Ks § 123 
Bus § 35  Dnr KS 014/2010 042 
 
Redovisning, barn och elever i verksamhet med annan huvudman än

 

 
kommunen    

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen. 
 
 
 
Bus § 35 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Bildningsutskottet godkänner redovisningen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
Ärendet 
 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 13 april 2010, § 24 uppdra 
åt bildningschef Anders Nordlund att undersöka antalet barn och elever i 
kommunen vilka finns i verksamhet hos annan huvudman än kommunen. 
 
Bildningschef Anders Nordlund presenterar redovisning daterad den  
4 maj 2010 över undersökningens resultat. Antalet barn och elever i annan 
verksamhet än kommunens är enligt följande: 
 
Löa friskola 
Verksamhet  Antal 
Förskola    4 
Förskoleklass    2 
Skolbarnsomsorg    10 
Grundskola    33 
Summa    49 
 
Antalet barn och elever uppgår till 39. 
 
Ludvika kommun 
Verksamhet  Antal 
Förskoleklass-år 6    9 
Grundskola år 7-9    8 
Skolbarnsomsorg    2 
Summa    19 
 
_________ 
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Ks § 124 
Bus § 42  Dnr KS 213/2009 610 
 

 
Förslag till ny skolplan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

• att nuvarande skolplan förlängs till att även avse år 2011,  
• att under detta år skall nuvarande skolplan följas upp, utvärderas och 

ett förslag till ny skolplan utarbetas som träder i kraft från och med 
den 1 januari 2012, 

• att beslutade skolplaner skall omfatta en period av fyra år, samt 
• att under år fyra skall befintlig skolplan följas upp, utvärderas samt 

förslag till ny skolplan utarbetas. 
 
 
 
Bus § 42 
 
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
Ärendet 
 
Den då tillförordande bildningschefen Tomas Larsson inkom med en 
skrivelse daterad den 1 december 2009 i vilken påtalades att den av 
kommunfullmäktige den 13 december 2007, § 70 beslutade skolplanen 
upphör att gälla den 1 januari 2011.  
 
Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde den 8 december 2009,  
§ 119 uppdra åt bildningschefen att organisera, leda och ansvara för arbetet 
med ett förslag till ny skolplan. Vidare beslutades att en delrapport om 
arbetet med en ny skolplan skulle delges bildningsutskottet i maj 2010. 
 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med en delrapport daterad den 
10 maj 2010 rörande arbetet med ny skolplan. I skrivelsen föreslås 
bildningsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta  
 

• att nuvarande skolplan förlängs till att även avse år 2011,  
• att under detta år skall nuvarande skolplan följas upp, utvärderas och 

ett förslag till ny skolplan utarbetas som träder i kraft från och med 
den 1 januari 2012, 
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• att beslutade skolplaner skall omfatta en period av fyra år, samt 
• att under år fyra skall befintlig skolplan följas upp, utvärderas samt 

förslag till ny skolplan utarbetas. 
 
_________ 
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Ks § 125 
Su § 92  Dnr KS 197/2009 754 
 

 
Riktlinjer för försörjningsstöd 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt sociala utskottets förslag. 
 
 
 
Su § 92 
 
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjerna för försörjningsstöd. 
 
 
Sociala utskottets beslut 
 
Erforderliga redaktionella förändringar genomförs i förslaget till riktlinjer 
för försörjningsstöd samt att förslaget därefter behandlas av 
kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 14 januari 2010, § 4 att anta 
en handlingsplan för att reducera kostnaderna för försörjningsstöd.  
I handlingsplanen ingick att se över och revidera de riktlinjer som finns för 
ekonomiskt bistånd. Förslaget till reviderade riktlinjer skulle upprättas under 
första kvartalet 2010. 
 
Enhetschef Nan Carlsson inkom med ett diskussionsunderlag till reviderade 
riktlinjer för försörjningsstöd daterat den 26 mars 2010. I missiv daterat den 6 
april 2010 föreslog enhetschef Nan Carlsson att ett förslag till riktlinjer skulle 
presenteras vid dagens sammanträde i sociala utskottet. 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträdet den 15 april 2010 att 
återremittera ärendet för kompletteringar och att ärendet skulle behandlas vid 
dagens sammanträde. 
 
Enhetschef Nan Carlsson har inkommit med reviderat förslag till riktlinjer för 
försörjningsstöd daterat den 28 april 2010. 
 
_________ 
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Ks § 126  Dnr KS 184/2008 730 
 
Ansökan om fortsatt utredning av valfrihetssystem enligt Lagen om 

 
valfrihet (LOV)    

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ansökan skall göras till Socialstyrelsen 
om att få behålla 650 000 kronor av beviljade medel för utredning av 
ett eventuellt införande av kundvalssystem enligt lagen om valfrihet 
(LOV). Erhålles de ansökta medlen, skall dessa användas för att 
utreda en alternativ organisering av tillagning och distribution av mat 
inom äldre- och handikappomsorgen. 
 
 
Ärendet 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 19 november 2008,  
§ 105 om att hos Socialstyrelsen ansöka om stimulansbidrag för att 
förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och 
handikappomsorg enligt Lagen om valfrihet (LOV). 
 
Under 2009 undersökte utredare Carina Gyllstrand ett eventuellt 
införande av valfrihetssystem enligt LOV i kommunen.  
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2 december 2009,  
§ 303 att kommunen vid det tillfället inte skulle införa kundvalssystem 
enligt LOV. 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom har inkommit med skrivelse daterad den 
14 maj 2010 i vilken kommunstyrelsen föreslås besluta att ansökan skall 
göras till Socialstyrelsen om att få behålla 650 000 kronor av beviljade 
medel för utredning av ett eventuellt införande av kundvalssystem enligt 
LOV. De ansökta medlen avses användas för att utreda en alternativ 
organisering av tillagning och distribution av mat inom äldre- och 
handikappomsorgen. 
 
_________ 
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Ks § 127  Dnr KS 150/2010 004 
 

 
Ersättning av originalhandlingar i kommunarkivet 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Hänskjuta ärendet till allmänna utskottets sammanträde den 9 juni 2010 
samt att ge allmänna utskottet delegation att besluta i ärendet vid detta 
tillfälle. 
 
 
Ärendet 
 
Arkivarie Malin Hedström har inkommit med skrivelse daterad den  
10 maj 2010. I skrivelsen anges att vissa delar av Ljusnarsbergs 
Energiverk AB:s handlingar i dag förvaras i Fortums arkivdepå i 
Karlstad. Cirka fem hyllmeter av dessa handlingar är 
bevarandehandlingar vilket innebär att de skall levereras till 
kommunarkivet i Kopparberg. Berörda handlingar har dock drabbats av 
mögelskador, och skulle dessa arkiveras i kommunarkivet riskeras att 
möglet sprids till övriga handlingar. Arkivarie Malin Hedström föreslår 
av denna anledning att berörda handlingar kopieras och att originalen 
därefter gallras. Kopiorna kommer att sparas i originalens ställe och 
skickas till kommunarkivet och därmed bevaras informationen i 
handlingarna. 
 
_________ 
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Ks § 128 
Au § 82  Dnr KS 035/2010 101 
 
Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna i

 

 
kommunstyrelsen 2007-2010    

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och uppföljningen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 
daterad den 18 maj 2010 i vilken kommunstyrelsen förslås besluta att 
godkänna redovisningen och uppföljningen. 
 
 
 
Au § 82 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 3 maj 2010 av verkställighet 
gällande beslut tagna i kommunstyrelsen 2007-2010. 
 
_________ 
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Ks § 129 
Au § 84  Dnr KS 036/2010 101 
 
Redovisning och uppföljning av verkställighet gällande beslut tagna i

 

 
kommunfullmäktige 2008-2010 exklusive budgetbeslut  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen och 
uppföljningen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med skrivelse 
daterad den 18 maj 2010 i vilken kommunstyrelsen förslås föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen och 
uppföljningen. 
 
 
 
Au § 84 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson har inkommit med en 
redovisning och uppföljning per den 3 maj 2010 av verkställighet 
gällande beslut tagna i kommunfullmäktige 2008-2010 exklusive 
budgetbeslut. 
 
_________ 
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Ks § 130  Dnr KS 084/2010 101 
 

 
Fyllnadsval efter Anna-Marina Martinsson (KFL) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till ledamot i bildningsutskottet välja 
Hendrik Bijloo (KFL). 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till ersättare i allmänna utskottet välja 
Hendrik Bijloo (KFL). 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stora 
Gården välja Hendrik Bijloo (KFL). 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till god man för fastighetsförrättning, 
företrädare för sakkunskap i landsbygdsfrågor välja  
Oskar Martinsson (KFL). 
 
 
Ärendet 
 
Anna-Marina Martinsson (KFL) inkom med avsägelse från politiska 
uppdrag daterad den 11 maj 2010. Kommunfullmäktige beslutade vid 
sammanträde den 12 maj 2010, § 29 att bevilja  
Anna-Marina Martinsson entledigande från politiska uppdrag: 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson anger i en skrivelse daterad 
den 18 maj 2010 att kommunstyrelsen har efter kommunfullmäktiges 
beslut den 12 maj 2010 att göra fyllnadsval efter  
Anna-Marina Martinsson. Fyllnadsvalen avser följande uppdrag: 
 

• Ledamot i bildningsutskottet 
• Ersättare i allmänna utskottet 
• Ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stora Gården 
• God man för fastighetsförrättning, företrädare för sakkunskap 

i landsbygdsfrågor. 
 
_________ 
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Ks § 131  Dnr KS 084/2010 101 
 

 
Fyllnadsval efter Lars Persson (V) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att till ersättare i allmänna utskottet välja  
Leif Pedersen (V). 
 
 
Ärendet 
 
Lars Persson (V) inkom med avsägelse från politiska uppdrag daterad 
den 28 april 2010. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 
den 12 maj 2010, § 28 att bevilja Lars Persson entledigande från 
politiska uppdrag: 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson anger i en skrivelse daterad 
den 18 maj 2010 att kommunstyrelsen har efter kommunfullmäktiges 
beslut den 12 maj 2010 att göra fyllnadsval efter Lars Persson. 
Fyllnadsvalen avser följande uppdrag: 
 

• Ersättare i allmänna utskottet 
 
_________ 
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Ks § 132  Dnr KS 196/2009 105 
 

 
Gåva till brudparet H.K.H. Kronprinsessan Victoria ochWestling 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunens skall företrädas vid 
mottagningen den 18 juni 2010 samt om kommunen skall ansluta sig till 
donationsförslaget. 
 
Reservation 
Astrid Dahl (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (S) har inkommit 
med skrivelse daterad den 18 maj 2010 med anledning av vigsel mellan 
H.K.H. Kronprinsessan Victoria och Herr Daniel Westling.  
I skrivelsen anges att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
ordförande av Sveriges regering inbjudits att delta i mottagning den  
18 juni 2010 med anledning av den förestående vigseln samt att 
majoriteten av kommuner i Örebro län samt Örebro läns landsting enats 
om att som gåva till brudparet överlämna en ekonomisk donation i form 
av en kommande forskningsfond som kopplas till Örebro universitets 
läkarutbildning. Gåvan storlek har förslagits vara 50 öre per invånare, 
vilket för Ljusnarsbergs kommun motsvarar cirka 2 500 kronor. 
 
Kommunstyrelsen har att besluta om företrädare för kommunen vid 
mottagningen den 18 juni 2010 samt om kommunen skall ansluta sig till 
donationsförslaget. 
 
_________ 
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Ks § 133   
 

 
Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
 
Anmälan om delegationsbeslut rörande nyttjanderätt och upplåtelse av 
allmän plats-mark, delegat inköpare. 
 
Anmälan av delegationsbeslut i ekonomiärenden, delegat ekonomichef. 
 
Anmälan av beslut inom individ- och familjeomsorgen under perioden 
2010-04-01—2010-04-30. 
 
Anmälan av beslut inom äldreomsorgen under perioden  
2010-04-01—2010-04-30. 
 
_________ 
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Ks § 134    
 

 
Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 

 Delgivningar  
   
Dnr KS 130/2010 736 

Länstrafiken Mälardalen 
AB 

Färdtjänststatistik per den  
31 mars 2011. 

   

Dnr KS 078/2010 731 

Förvaltningsrätten i 
Karlstad 

Beslut om inhibition i mål nr 2827-
10, bostad med särskild service för 
vuxna enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade 
(LSS). 

   

Dnr KS 078/2010 731 

Ordföranden i sociala 
utskottet Ingemar Javinder 
(S) 

Yttrande till Förvaltningsrätten i 
Karlstad i mål nr 2827-10, bostad 
med särskild service för vuxna enligt 
Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

   
 Garhytteskolans skolråd Protokoll från möte den 11 februari 

2010. 
   
 Kyrkbacksskolans skolråd Protokoll från möte den 14 april 2010. 
   
 Försäkringskassan Beviljade extra medel till kommunen 

för sommararbetande ungdomar 
   
 Våra Gårdar Hemställan till landets kommuner att 

initiera en dialog med de 
föreningsdrivna samlingslokalerna 
och det lokala kulturlivet. 

   
 Riksbyggen Rum för Riksbyggen – 

Verksamhetsberättelse 2009 
   
 Arbogaåns Vattenförbund Kallelse till ordinarie 

förbundsstämma den 1 juni 2010. 
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Regionförbundet Örebro Meddelande om utbetalning av 
projektstöd för projekt Bergskraft 

   
 

Socialstyrelsen Begäran om redovisning av 
klagomålsrutin samt åtgärd i ärende. 

   

 

Länsstyrelsen Örebro län Länsstyrelsens beslut att bevilja 
kommunen bidrag med 50 000 kronor 
för insatser i utvecklingsarbetet ”Små 
kommuners förebyggande arbete”. 

   
Dnr KS 148/2010 373 

Fortum Markupplåtelseavtal, Borraren 6 och 
Ställdalen 1:86. 

   

Dnr KS 151/2010 106 
Valnämnden, Sveriges 
Kommuner och Landsting 

Val av ombud till Sveriges 
Kommuner och Landstings kongress 
för mandatperioden 2011-2015. 

   
 

Bergslagens miljö- och 
byggnämnd 

Protokoll fört vid sammanträde i 
direktionen den 5 maj 2010. 

   

Dnr KS 099/2009 003 

Kommunstyrelsen, 
Lindesbergs kommun 

Protokollsutdrag, sammanträde den 
27 april 2010, § 55 Tursam i 
Bergslagen – stadgar för Tursam i 
Bergslagen ekonomisk förening. 

   

Dnr KS 001/2010 106 
Regionförbundet Örebro Inbjudan till kommunens 

styrelsepresidier till medlemsdialog 
rörande översyn av förbundsordning. 

   

Dnr KS 072/2010 245 

Lantmäteriet Fastighetsreglering för bildande av 
servitut avseende rätt att trädsäkra 
Bergslagsbanan på sträckan 
länsgränsen-Ställdalen 

   

Dnr KS 072/2010 245 

Lantmäteriet Fastighetsreglering för bildande av 
servitut avseende rätt att trädsäkra 
Bergslagsbanan på sträckan 
Ställdalen-kommungränsen mot 
Lindesberg. 

   

Dnr KS 060/2010 805 
PRO Hörken Inbjudan till fest i samband med 

föreningens 50-årsfirande den 10 juni 
2010. 
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Dnr KS 190/2009 212 Örebro kommun Översiktsplan för Örebro kommun. 
   

Dnr KS 109/2010 730 

Socialstyrelsen Beslut i ärende rörande anmälan 
enligt lex Maria från medicinskt 
ansvarig sjuksköterska avseende fall 
ur lyftsele. 

   
 Vägverket Vägtransportsektorn Sektorsrapport 

2009. 
   
 Sveriges Kommuner och 

Landsting 
Information om EU-programmet Ett 
Europa för medborgarna 2007-2013 
(stöd till traditionellt 
vänortssamarbete, stöd till att skapa 
opinion i aktuella EU-frågor och 
utveckla formen för 
vänortssamarbeten). 

   
 Ljusnarsbergs 

Fastighetsaktiebolag 
Protokoll vid styrelsesammanträde 
den 21 april 2010. 

   
Dnr KS 138/2010 047 

Skolverket Beslut att inte bifalla ansökan om 
bidrag för matematikutveckling. 

   
Dnr KS 026/2009 735 

Ljusnarsbergs kommun och 
Örebro läns landsting 

Avtal om dispositionsrätt till delar av 
fastigheten Sjukstugan 10. 

   
 Vattenmyndigheterna och 

Länsstyrelserna 
Vatten – vårt gemensamma ansvar 
Vattenförvaltningen 2009-2015. 

   

Dnr KS 136/2010 511 
Transportstyrelsen Skrivelse, Allvarliga konsekvenser 

vid försenad hantering av 
trafikföreskrifter. 

   
 Länsstyrelsen Örebro län Yttrande över remiss angående 

översyn av riksintressen av 
trafikslagens anläggningar. 

   
 Regeringskansliet, 

Justitiedepartementet 
Faktabladet Ju 09.01 Könsneutrala 
äktenskap och vigsel på finska. 

   
 Göteborgs stad Årsredovisning 2009. 
   
Dnr KS 174/2009 420 

Ljusnarsbergs kommun Acceptans av bidragsvillkor, Skärets 
sågverk. 
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Ljusnarsbergs kommun och 
Örebro universitet 

Förlängning av hyresavtal, 
Ljusnarsbergs gård 9. 

   

 
Regionförbundet Örebro Länsplan för regional 

transportinfrastruktur 2010-2021 
Örebro län. 

   
 Folkuniversitet – Stiftelsen 

Kursverksamheten vid Uppsala 
universitet 

Verksamhetsberättelse med 
årsredovisning 2009. 

   
 Örebro läns landsting, 

Regionförbundet Örebro och 
länets kommuner 

Överenskommelse, ”Kunskap till 
praktik”. 

   
 Statistiska centralbyrån Statistik över nybyggnad, ombyggnad 

och rivning av bostäder 2009. 
   
 

Sveriges Kommuner och 
Landsting 

”Lokal demokrati i valtider”. 

   
 

Brottsförebyggande rådet ”Lokal organiserad brottslighet, en 
handbok om motåtgärder”. 

   
 Fiskeriverket ”Fiskbestånd och miljö i hav och 

sötvatten”. 
   
 

Regionförbundet Örebro ”Utvecklingsstrategi för 
Örebroregionen”. 

   
 Sveriges Kommuner och 

Landsting 
”Ekonomirapporten om 
kommunernas och landstingens 
ekonomi maj 2010”. 

   
 Örebro läns landsting Årsredovisning 2009. 
   
 Skolinspektionen Kommunbeslut efter tillsyn av 

Ljusnarsbergs kommun. 
   
 

Länsstyrelsen Örebro län Beviljat bidrag, ”Små kommuners 
förebyggande arbete”. 

   
 Brottsofferjouren Informationsmaterial samt boken 

”Det ingen visste”. 
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 Lindesbergs kommun Protokollsutdrag, kommunstyrelsens 
planerings- och utvecklingsutskott, 
sammanträde den 10 maj 2010, § 70, 
överförande av arbetsuppgifter från 
miljö- och byggförvaltningen. 

   
 Bergslagens miljö- och 

byggnämnd 
Protokollsutdrag med bilaga, 
sammanträde den 5 maj 2010, § 54, 
”Myndighetsutövningen vid BMB, 
dess arbetssätt samt dess tjänstemän 
har BMB-nämndens fulla stöd och 
förtroende”. 

 
_________ 
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Ks § 135  Dnr KS 026/2009 735 
 
Val av ersättare i styrgruppen rörande ombyggnationen av äldreboendet

 

 
Koppargården   

Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen väljer kommunchef Tommy Larserö till att ingå i 
styrgruppen rörande ombyggnationen av äldreboendet Koppargården. 
Tommy Larserö ersätter Torbjörn Brännlund. 
 
 
Ärendet 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 februari 2009, § 60 
bland annat att utse en styrgrupp i projektorganisationen rörande 
ombyggnationen av äldreboendet Koppargården. Till ingående i 
projektgruppen valdes dåvarande kommunchef Torbjörn Brännlund. 
 
Torbjörn Brännlund har avslutat sin anställning i kommunen varför 
kommunstyrelsen har att välja efterträdare till honom i styrgruppen. 
 
_________ 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  50 (55) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2010-05-26 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  

 
 
Ks § 136   
 

 
Fråga angående eventuell stängning av Loftcaféet, Ulf Hilding (M) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner frågan och svaret. 
 
 
Ärendet  
 
Ordföranden Ewa-Leena Johansson (S) tillåter Ulf Hilding (M) ställa 
frågan om vad kommunstyrelsen kan vidta för åtgärder i de fall 
Loftcafèet i Kopparberg tvingas stänga efter inspektion av Bergslagens 
miljö- och byggförvaltning (BMB). 
 
Ewa-Leena Johansson förklarar att hon diskuterat BMBs handläggnings-
rutiner med förvaltningschef Mats Larsson som skall undersöka dessa 
närmare. 
 
_________ 
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Ks § 137  Dnr KS 089/2010 610 
 

 
Fråga angående Skolinspektionens kommunbeslut, Ulf Hilding (M) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner frågan och svaret. 
 
 
Ärendet 
 
Ordföranden Ewa-Leena Johansson (S) tillåter Ulf Hilding (M) ställa 
frågan om vad bildningsutskottet, bildningsförvaltningen och 
bildningschefen kommer att vidta för åtgärder med anledning av de 
brister som framförts i Skolinspektionens kommunbeslut efter tillsyn. 
 
Bildningschef Anders Nordlund informerar att redovisning av åtgärder 
med anledning av de identifierade bristerna skall vara Skolinspektionen 
tillhanda senast den 20 september 2010. Denna redovisning kommer att 
vara föremål för politisk behandling. 
 
_________ 
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Ks § 138   
 
Fråga angående arbetsmodellen med arbetslag på Kyrkbacksskolan,

 

 
Astrid Dahl (V)  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner frågan och svaret. 
 
 
Ärendet 
 
Ordföranden Ewa-Leena Johansson (S) tillåter Astrid Dahl (V) ställa 
frågan om hur arbetsmodellen med arbetslag på Kyrkbacksskolan har 
utfallit. 
 
Bildningschef Anders Nordlund informerar att intrycket är att 
arbetsmodellen fungerar bra och är uppskattad. Uppföljning skall ske 
inom det närmaste. 
 
_________ 
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Ks § 139   
 

 
Fråga angående sommarjobb i kommunen för ungdomar, Astrid Dahl (V) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner frågan och svaret. 
 
 
Ärendet 
 
Ordföranden Ewa-Leena Johansson (S) tillåter Astrid Dahl (V) ställa 
frågan om riktigheten i mediauppgiften att sommarjobb inte skall 
erbjudas kommunens ungdomar. 
 
Ewa-Leena Johansson informerar att kommunen kommer att erbjuda 
sommarjobb till ungdomar som går i gymnasieskolans år 1 och 2. Den 
uppgift som angavs i media avsåg sommarjobb för ungdomar i 
grundskolans år 9. 
 
Bildningschef Anders Nordlund informerar att kommunen erhållit 
ytterligare 52 000 kronor från Arbetsförmedlingen för ändamålet 
sommarjobb till ungdomar. 
 
_________ 
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Ks § 140   
 

 
Fråga angående utskicksrutiner, Astrid Dahl (V) 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner frågan och svaret. 
 
 
Ärendet 
 
Ordföranden Ewa-Leena Johansson (S) tillåter Astrid Dahl (V) ställa 
frågan om kommunen ändrat rutiner beträffande utskick av kallelser, 
kungörelser och handlingar. 
 
Kommunsekreterare Anders Andersson informerar att inga ändrade 
rutiner införts men att vissa ändringar kan ha uppstått på grund av 
personalförändringar. Vidare upplyses om att översyn skall genomföras 
av rutiner och praxis rörande utskick. 
 
_________ 
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Ks § 141   
 

 
Information, tillsyn av räddningstjänsten på äldreboendet Treskillingen 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 
 
 
Ärendet 
 
Socialchef Charlotte Dahlbom informerar att räddningstjänsten 
genomfört tillsyn vid äldreboendet Treskillingen. Tillsynen har medfört 
ett antal påpekanden ur brandsäkerhetshänseende. Akuta åtgärder 
kommer att vidtas samt en översyn av verksamhetens nyttjande av 
befintliga lokaler. 
 
_________ 
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